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Har du examen inom statistik? Brinner du för forskning och vill specialisera dig inom
biostatistik? Då bör du söka följande tjänst:
Just nu söker Statistikkonsulterna statistiker som vill bidra med sin kompetens till ett
spännande uppdrag inom det medicinsk statistiska området.
Statistikkonsulterna AB är ett statistiskt kompetenscenter med rötter i Göteborgs universitet
och startades år 1995. Konsultbolaget kombinerar samverkan, spetskompetens, pedagogik och
flexibilitet för att uppnå maximal kvalitet. Statistikkonsulterna AB vänder sig till företag,
forskargrupper och enskilda forskare som behöver hjälp med statistik och statistisk metodik.
Som statistiker kommer du att befinna dig i en forskningsintensiv miljö där konsult- och
pedagogiska egenskaper kommer vara centrala när det gäller att uppfatta frågeställningar,
tolka och förklarar resultat och statistiska begrepp. Arbete med design, statistisk analys och
resultatframställan kommer också ingå i detta uppdrag.
Du kommer bli en del av konsultbolaget Statistikkonsulterna AB bestående av kollegor med
olika erfarenheter och kompetenser inom statistik/programmering. Detta ger dig möjlighet till
vidareutveckling för att växa i din roll som specialiserad biostatistiker.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid och pågår under tills sista december 2019 med
möjlighet till förlängning. Planerad start är i början av feb 2019.
Din profil
Du som söker tjänsten ska ha:
- Master inom statistik eller matematisk/teknisk statistik med bio- och medicinskstatistiska
inslag eller liknande
- Erfarenhet från kliniska studier (tidig fas)
- Erfarenhet i mjukvara som SAS, R
- Behärska det engelska språket i tal och skrift
En annan viktig och avgörande faktor är rätt personlighet. Du är pedagogisk, har förmågan att
generalisera och att vara noggrann. Du har dessutom lätt för att samarbeta och har en
kommunikativ förmåga.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
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